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ים  Bacteria חיידקים ַחְיַדק 

י-ימ ִּת ִּכ ִּ י ִּ םָעל  ַדק   Bacterial leaf spot חיידקיים עלים-כתמי יםַחי 

    Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson  

ָקבֹון י ַרְך ר  ַדק   Bacterial soft rot חיידקי רך ריקבון ַחי 

    
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey 

et al.  

      

ּיֹות ְטר  ּיָּה ּוְדמּוי י פ  ְטר   פ 

ּיֹות) ְטר  ה-פ  יצָּ  (ב 

 פטרייה ודמויי פטריות

 (ביצה פטריות)
Fungi and fungus-like (Oomycetes) 

ֶרש-ארוִַּצִַּ ַמק  Rhizoctonia stem rot שורש-צוואר מק שֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ֶרש ַמק  Rhizoctonia damping-off שורש מק שֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ֶמֶקת  Pythium rot מקמקת ַמק 

    Pythium sp. 

ֶבש  Gray mold אפור עובש רפִֹּׁאִָּ עֹׁ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

  Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

ֶבש  Blue mold rot כחול עובש לחִֹּׁכִָּ עֹׁ

    Penicillium sp. 

בֹון ר   Botrytis blight השושןִּצרבון ַהּׁשֹוַשן צ 

    Botrytis elliptica (Berk.) Cooke 

יֹון ש  ס ק  פ   Southern blight רולפסִּיוןקש רֹול 

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  

ִּ  Bulb Storage Rot [of lily] בצלִִּּבוןרק לצִָּבִָּ ןבֹוק ִּר 

    Various pathogens 

ָקבֹון י ר  ימ   Rhizopus soft rot מימי ריקבון מ 

    Rhizopus sp. 

ִּ  Bulb basal rot בצלִּעוגתִּבוןרק לצִָּבִָּ תגִַּעו ןבֹוק ִּר 



    Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.  

    Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth  

    F. proliferatum (Matsushima) Nirenberg 

    Teleomorph: Giberella intermedia (Kuhlman) Samuels, Nirenberg & Seifert  

בֹון ק  צֹות ר  ים ק  ָלד   Scale tip rot גלדיםִּקצותִּבוןרק ג 

    
A complex interaction of Pseudomonas bacteria and the fungi Fusarium and Cylindrocarpon appear to be 

the cause. 

ֶרש  Cylindrocarpon Root Rot כהה שורש ההִֶּכ ִּ שֹׁ

    Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister 

    
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria radicicola 

Gerlach & Nilsson  

      

ּיֹות ימ   Nematodes מיותני נ 

ית ימ    Needle nematode ארוכה נימית הכִָּר ִּא ִּ נ 

    Longidorus sp. 

 Bulb-, leaf- and-stem nematode ובצל גבעול נימית וָבָצל לעֹוב ִּג ִּ יתימ ִּנ ִּ

    Ditylenchus sp. 

ית ימ   Lesion nematode [penetrating] חודרת פוצעת נימית חֹוֶדֶרת ּפֹוַצַעת נ 

    Pratylenchus penetrans (Cobb) Chitwood & Oteifa 

      

ים יפ  ים ְנג  יפֹונ   Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים ּוְנג 

  Iris yellow spot צהובים אירוס כתמי יםב ִּה ִּצ ִּ סוירא ִּ ימ ִּת ִּכ ִּ

    Iris yellow spot virus (IYSV) Tospovirus 

יַקת פֹו מֹוָזא  ָלפ   Cucumber mosaic המלפפון מוזאיקת ןַהמ 

     Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus 

יף ג   X Lily virus X שושן נגיף X שֹוַשן נ 

    Lily virus X (LVX) Potexvirus 

  Lily symptomless סמוי שושן-נגיף ימוסִָּ ןשִַֹּוש-יףג ִּנ ִּ

    Lily symptomless virus (LSV) Carlavirus 

  Lily mottle השושן נימור ןשִַֹּוּׁשהִַּ רומנ ִּ

    Lily mottle virus (LMV) Potyvirus 

 

 


